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1.0 Indledning
Censorbankordningen er en intern afregningsmodel for omkostningsudligningen imellem
DEG-medlemsskolerne. Censorbankordningen er ikke bestemmende retningslinjer for honoreringen af den enkelte lærer. Dennes tidsforbrug opgøres efter de i overenskomstens gældende retningslinjer og bestemmelser.
Censorbankordningen er en kollektiv ordning, som forudsætter, at alle skoler forvalter regler
og principper på samme korrekte måde i overensstemmelse med de aftalte regler. Ordningen hviler på et solidaritetsprincip.
2.0 Censorvirksomhed på HHX, EUX og HTX - generelt
Ved censur på en eksamensafholdende skole betaler censors hjemskole udgifterne forbundet med censuren uanset, at udgifterne i princippet tilhører den eksamensafholdende skole.
For bedst muligt at udligne udgifterne skolerne imellem betaler alle skoler et beløb pr. årselev til en censorbank. Beløbet beregnes efter hvert skoleår, på grundlag af de samlede censorudgifter for alle skoler. Hvert uddannelsesområde (EUX, HHX, HTX, EUD Merkantil) beregnes særskilt.
Beregningerne foretages på grundlag af indberetning fra hver skole om udgifter til de af skolens lærere, der har varetaget et censorhverv på en anden erhvervsskole. Både mundtlig og
skriftlig censur er omfattet af ordningen. Kun omkostninger som vedrører uddannelserne i
censurbanken, og som er udført i overensstemmelse med de af ministeriet udmeldte regler,
kan medtages i ordningen. For at opnå udligning af skolens censoromkostninger er det desuden en forudsætning, at skolerne husker at indberette inden for de angivne tidsfrister.
Censurperioden er 1. august 2019 til 31. juli 2020. Censur efter 1. august 2020 medtages i
den efterfølgende periode. Afregning via censorbanken sker for følgende områder fra og
med skoleåret 2019/2020.
HHX

HTX

EUX & EUD –
merkantil
EUX – teknisk

Alle mundtlige, skriftlige og projektprøver
og eksaminer, der involverer eksterne censorer
Alle mundtlige, skriftlige og projektprøve
og eksaminer, der involverer eksterne censorer
Alle prøver og eksaminer, såvel mundtlige,
skriftlige som projektprøver, der involverer eksterne censorer
Alle gymnasiale prøver og eksaminer, såvel mundtlige, skriftlige som projektprøver, der involverer eksterne censorer

1., 2. og 3. g

1., 2. og 3. g

GF1, GF2, EUX Studiekompetenceår og hovedforløb
Hovedforløb
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3.0 Censorvirksomhed på HHX, EUX og HTX ved skriftlig og mundtlig censur
3.1 Skriftlig censur
Opgaven som skriftlig censor betales af censors hjemskole som et honorar, som ligger uden
for lærerens sædvanlige aflønning.
Honoraret beregnes på baggrund af centralt fastsatte censurnormer, der angiver hvor
mange opgaver der forudsættes rettet pr. time. Timesatsen er ligeledes fastsat centralt. Hvis
skolen vælger at benytte Allokeringsbrevet fra UVM, som dokumentation for skriftlig censur,
skal medarbejderen have kvitteret for, hvor mange opgaver der faktisk er rettet. Se censornorm for skriftlig eksamen.
I forbindelse med gymnasiereformen i 2017 har en del fag fået ændrede bedømmelsesformer og der er kommet nye fag til. I den forbindelse fastsættes nedenstående censurnormer.
3.1.1 Særligt vedr. skriftlig censur og mundtlig censur på Matematik B
Omkostninger til censur på Matematik B kan medtages efter nedenstående retningslinjer i
censurbanken. Da bedømmelsesformen er ændret for Matematik B, er afregningen af evaluering af rapport er fra censurbanken for 2019/2020 ensartet for HTX og HHX.
Der afregnes fra censurbanken 150 kr. pr eksaminand svarende til 30 minutter til evaluering
af den tilknyttede rapport. Plus mundtlig censur efter gældende aftale vedr. mundtlig censur.
3.1.2 Særligt vedr. skriftlig censur og mundtlig censur på øvrige områder med projektopgaver
Fag hvor projektopgaver indgår i den samlede bedømmelse, og hvor eksaminator og censor
aftaler spørgsmål forud for eksaminationen.
Der afregnes fra censurbanken 300 kr. pr eksaminand svarende til 60 minutter til evaluering
af den enkelte rapport. Plus mundtlig censur efter gældende aftale vedr. mundtlig censur.
Dette gør sig gældende for følgende fag:
• Teknikfag A (først fra sommer 2020)
• Teknologi A (først fra sommer 2020)
• Teknologi B (først fra sommer 2020)
• IT A
• SOP
• EOP
3.1.2 Særligt vedr. censur på områder med synopser/projektopgaver som forlæg
Fag hvor synopser/projektopgaver ikke indgår i bedømmelsen, hvor det kun er den mundtlige præstation, der bedømmes. Der afregnes kun som mundtlig censur efter gældende aftale om mundtlig censur.
Det gør sig gældende for følgende fag:
• Erhvervscase
• Erhvervsjura B
• International Økonomi A
• International Økonomi B
• Idéhistorie
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3.2 Landscensormøde
I forbindelse med deltagelse i landscensormøde pt. i Odense kan følgende medtages:
• Rejseomkostninger, men ikke rejsetid, herunder time-dagpenge, hotelomkostninger,
omkostninger til fly, tog, bus, taxa og kørsel i egen/skolens bil.
Rejseomkostninger følger statens regler for tjenesterejser, herunder hoteldispositionsbeløb,
satser for time-dagpenge samt afregning af kørsel til lav sats.
3.3 Mundtlig censur
Indberetningen til censorbanken sker på grundlag af en standardsats pr. eksamineret elev.
Standardsatsen er fastsat således den også omfatter rejsetiden. Standardsatsen for
2019/2020 er fastsat til 350 kr. for EUD og EUX Merkantil GF1 og GF2 og 500 kr. for eksamener på EUX merkantilt studieår/teknisk hovedforløb, HHX og HTX.
Satsen afhænger af eksamenens niveau, ikke censorens uddannelse eller normale undervisningsområde.
Rejseomkostninger herunder time-dagpenge, hotelomkostninger, omkostninger til fly, tog,
bus, taxa og kørsel i egen/skolens bil refunderes. Rejseomkostninger følger statens regler for
tjenesterejser, herunder hoteldispositionsbeløb, satser for time-dagpenge samt afregning af
kørsel til lav sats.
4.0 Censorvirksomhed uden for censorbankens område
4.1 Censorvirksomhed uden for HHX, EUX og HTX
Betaling for censur foretaget uden for erhvervsskolesystemet, herunder censur på STX, HF
og VUC foretages via konkret opkrævning til den eksamensafholdende skole. Se Danske
Gymnasier og DEG’s aftale om fælles censurnorm vedr. mundtlig eksamen.
NB: EUD – tekniske erhvervsuddannelser er fortsat ikke omfattet af censurbanken.
4.2 Censorvirksomhed på Grønland og Færøerne
Ved mundtlig censur (eller pædagogisk tilsyn) på Grønland afholder den grønlandske modtagerskole rejse og opholdsudgifter t/r Københavns lufthavn.
Censors danske hjemskole afholder udgifter pr eksaminand, rejsetid og time/dagpenge.
Udgifterne kan indberettes til censorbanken efter følgende model:
standardtakst pr eksaminand idet den forlængede rejsetid dermed er indregnet i standardtaksten, time-/dagpenge, samt udgifter forbundet med rejsen til og fra Københavns lufthavn.
4.3 Eksterne censorer
Det er muligt at medtage udgifter til eksterne censorer, der bliver engageret på den eksamensafholdende skole. Afregningen medtages efter de samme principper som for censur på
anden skole. Tilsvarende kan modtagne fakturaer fra censorer fra STX, HF og VUC medtages.
4.3 Optagelsesprøver
Omkostninger i forbindelse med optagelsesprøver er censurbanken uvedkommende.
5.0 Censorbankens sagsbehandling og opgørelse
Deltagelse i censorbankens udligningsmodel forudsætter at skolerne har indberettet rettidigt og korrekt. Indberetning til censurbanken skal indsendes senest d. 25. september 2020.
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De indberettede beløb angives uden moms. Indberetningen til censorbanken af skolens udgifter til censur skal baseres på nedenstående beregningsmodel (se desuden beregningseksempel).
5.1 Satser og udgifter
1. Mundtlig censur: Standardsatsen for den mundtlige prøve på det pågældende niveau x
antallet af eksaminerede elever + de faktiske udgifter til rejse og ophold.
2. Skriftlig censur: Udgifter afholdt af skolen til honorar for skriftlig censur.
Til kontrolformål vedhæfter den enkelte censor en karakterliste med elevantal til rejsebilaget. På karakterlisten skal det fremgå hvilken uddannelse/formål bedømmelsen vedrører.
Censorbanken kan forlange nødvendige bilag til gennemsyn.
5.2 Opgørelse fra censorbanken
Når den endelige opgørelse har fundet sted, sender censorbanken en opgørelse til hver enkelt skole, hvor det fremgår, om skolen skal have penge tilbage, eller om skolen skal indbetale til ordningen. Alle skoler, der skal indbetale, får tilsendt en faktura, som skal betales
straks.
Straks alle har indbetalt til banken, igangsættes udbetalingerne til de skoler, der har penge
til gode.
Endelig opgørelse og afregning vil finde sted hurtigst muligt, og senest ultimo januar.
6.0 Spørgsmål vedr. censurbanken kan rettes til:
Censurbanken generelt:
Økonomi- og personalechef Kirsten Rytter Rosendahl, kirr@tietgen.dk tlf. 6545 2264
Censur merkantile uddannelser (HHX/EUX):
Rektor Mette Andersen, man@ibc.dk tlf. 7224 1676
Censur tekniske uddannelser (HTX/EUX):
Uddannelsesdirektør Rikke Palmgren, rpc@techcollege.dk tlf. 2526 6890
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Eksempel på HTX:
Skriftlig censur

Uddannelser

Antal årselever
ifølge regnskab
2017

Løn til
refusion i alt

Htx
3310

Lønkode
4664
sats:
203

Mundtlig censur

Rejseomk. til
refusion i alt

Antal
eksaminater

Kr. til
refusion i
alt

Kr.
sats

Udlæg
i alt

500

Total

Indberettes af alle skoler
Skematisk opstilling over rollefordeling i forhold til censur:

Mundtlig eksamen

Eksaminator
Opgave på
egen skole

Censor (ekstern)
Opgave på egen skole
Afleverer underskreven karakterliste på egen skole eller bekræftet blanket fra eksamensafholdte skole for antal elever.
Afleverer rejseafregning til udbetaling på hjemskole.

Censors hjemskole
Indberetter antal censurerede
eksaminander (pr. uddannelse) til Censurbanken.
Opgørelse over rejse- og opholdsudgifter inkl. evt. time/dagpenge.

Afleverer underskrevne karakterlister på egen skole til honorering i henhold til UVM’s
skriftlig censurnorm.

Indberetter omkostning til
skriftlig censur til censurbanken
Opgørelse over rejse- og opholdsudgifter inkl. evt. time/dagpenge i forbindelse med
landscensormøde i Odense.

Opgave på
egen skole

Afleverer underskrevne karakterlister på egen skole til
honorering i henhold til UVM’s
skriftlig censurnorm

Indberetter omkostning til
skriftlig censur til censurbanken.

Opgave på
egen skole

Afleverer underskrevne karakterlister på egen skole eller bekræftet blanket fra eksamensafholdte skole for antal elever.
Afleverer rejseafregning til udbetaling på hjemskole.

Indberetter antal censurerede
eksaminander (pr. uddannelse) til Censurbanken.
Opgørelse over rejse- og opholdsudgifter inkl. evt. time/dagpenge.

Skriftlig eksamen
link: censornorm for skriftlig
eksamen

Kun vintereksamen 2019
Rapporter mv. i fagene:
• Teknikfag
• Teknologi
• It A
Mundtlig eksamen med rapport:
• Matematik B (projektprøve)
Fra sommereksamen 2020
også:
• Teknikfag
• Teknologi
• It A

5

SRP/SSO

Opgave på
egen skole

Afleverer underskrevne karakterlister på egen skole til
honorering i henhold til UVM’s
skriftlig censurnorm.

Indberetter omkostning til
skriftlig censur til censurbanken.

Studieområdeprojekt (SOP)

Opgave på
egen skole

Afleverer underskrevne karakterlister på egen skole eller bekræftet blanket fra eksamensafholdte skole for antal elever.
Afleverer rejseafregning til udbetaling på hjemskole.

Indberetter antal censurerede
eksaminander (pr. uddannelse) til Censurbanken.
Opgørelse over rejse- og opholdsudgifter inkl. evt. time/dagpenge.

Erhvervsområdeprojekt
(EOP)

Opgave på
egen skole

Afleverer underskrevne karakterlister på egen skole eller bekræftet blanket fra eksamensafholdte skole for antal elever.
Afleverer rejseafregning til udbetaling på hjemskole.

Indberetter antal censurerede
eksaminander (pr. uddannelse) til Censurbanken.
Opgørelse over rejse- og opholdsudgifter inkl. evt. time/dagpenge.
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